
ZŁOTORYJA.   W minioną sobotę odbył się I Marsz Weterana zorganizowany przez Dolnośląskie Koło
Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z KWP we Wrocławiu i KMP
w Legnicy. Licznie zgromadzonych uczestników marszu i zaproszonych gości przywitali Senator RP
Krzysztof Mróz, Burmistrz Miasta Złotoryja Robert Pawłowski, starosta Powiatu Jaworskiego Aneta
Kucharzyk, oraz Wójt gminy Złotoryja Jan Tymczyszyn, którzy motywowali i życzyli bezpiecznego
dotarcia do mety.
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20 km marsz przebiegał przez powiaty złotoryjski i jaworski, a rozpoczął się i zakończył w miejscowości
Leszczyna w Skansenie Górniczo- Hutniczym. Marsz Weterana wzorowany na „Marszu Duńskim” był ukłonem w
stronę Weteranów, którzy służyli w ciężkich warunkach, a przede wszystkim tych którzy tracili na misjach zdrowie
a nawet życie. Marsz cieszył się dużym zainteresowaniem, oprócz weteranów, którzy przyjechali na marsz z
dolnego śląska byli weterani z Warszawy, Rzeszowa, Krakowa, Poznania, Łodzi, Zakopanego i Gorzowa
Wielkopolskiego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w marszu brali udział wspólnie weterani MSWiA oraz MON
pod hasłem „Szacunek i Wsparcie”.

W marszu brała udział młodzież z klas mundurowych wojskowych i policyjnych z 7 Liceum Ogólnokształcącego
w Legnicy oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi, a także funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej,
Żołnierze Obrony Terytorialnej, Ratownicy Medyczni i osoby cywilne.

Nie bez przyczyny marsz został zorganizowany w  Parku Krajobrazowym Chełmy.  Do wyboru miejsca
organizatorów przekonał   zróżnicowany teren, który znajduje się w Krainie Wygasłych Wulkanów, z którego
rozpościera się widok na Pogórze Kaczawskie i Karkonosze. Ponadto zależało nam na tym, aby uczestnicy marszu
mieli możliwość zwiedzić bazę lotniczą w Jednostce Poszukiwawczo- Ratowniczej BARYT w Stanisławowie.
Uczestnicy marszu musieli przejść przez górę Rosocha, na której jest chata turystyczna PTTK Marianówka i na
potrzeby marszu była otwarta. Na szczęście pogoda dopisała i nikt nie doznał kontuzji, a nad bezpieczeństwem
maszerujących dbali ratownicy medyczni z JPR BARYT, a także policjanci z KMP w Legnicy i Komisariatu
Wodnego we Wrocławiu.

Dzięki wsparciu ze strony osób, które wspierają działania profilaktyczne, edukacyjne w duchu patriotycznym
uczestnicy mieli zapewnione posiłki regeneracyjne oraz napoje. W lesie w dwóch punktach kontrolnych czekał
na nich saturator ze złotoryjską wodą z RPK w Złotoryi, batony energetyczne z Decatlonu, grillowane kiełbaski z
firmy Lubinpex, a także pyszna grochówka wydawana przez wójta gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego.

Marsz przebiegł bardzo sprawnie, pierwszy weteran uzyskał czas 2 h. i 30 min., a ostatni uczestnicy na mecie
przybyli po 5 godzinach. Dla najlepszych były przewidziane nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski we
Wrocławiu, KGHM ZANAM, Koleje Dolnośląskie, Global Protection Group, Starostwo Powiatowe w Jaworze,
Urząd Miejski w Złotoryi, Urząd Gminy Wiejskiej w Złotoryi, a także Fundację TAURON Ekoenergia w Jeleniej
Górze i NSZZP we Wrocławiu.

Wszyscy weterani otrzymali pamiątkowe kojny, natomiast młodzież okolicznościowe bidony. Na zakończenie
Marszu każdy uczestnik otrzymał drzewko z Nadleśnictwa w Złotoryi. I Marsz Weterana był bardzo udany, już
otrzymujemy sygnały od zainteresowanych weteranów, którzy czekają na następne edycje. Serdeczne
podziękowania dla wszystkich uczestników marszu i przesympatycznych wolontariuszek z Klubu Seniora w
Złotoryi.


